DEIXANDO TUDO
Texto: Lucas 5:27-29
27 Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e
disse-lhe: "Siga-me".
28 Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu.
29 Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente
comendo com eles: publicanos e outras pessoas.
Introdução:
 Quem era Mateus? Também chamado de Levi, era um coletor de impostos, tipo fiscal
da alfândega ou da receita federal.
 Não era benquisto porque a classe era considerada corrupta, traidora e impiedosa.
 Jesus passou, viu-o, chamou-o, e ele foi.
 Será que podemos aprender alguma coisa com um coletor de impostos?
1. QUE MATEUS TINHA?
 Um bom emprego (v.27)
 Mateus tinha um emprego público, estável, seria loucura deixar isto de lado.
 Boa situação financeira (v.29)
 Ofereceu um banquete.
 Mateus não tinha preocupações com dívidas, e podia gozar de conforto material.
 Bens (v.29a)
 Ele tinha casa própria, não precisava de ficar correndo atrás de aluguel e tinha um
patrimônio para si e sua família.
 Muitos amigos (v.29b)
 O texto mostra que numerosos publicanos e outros estavam com ele.
2. POR QUE MATEUS ACEITOU O CONVITE DE JESUS?
 Diante da sua situação, era muito difícil para Mateus largar tudo e seguir aquele
desconhecido, a não ser que ele já houvesse visto que Jesus podia ser o Messias.
 Antes de chamá-lo, Jesus havia operado milagres em Cafarnaum:
o Curado enfermos (Luc. 4:40-41),
o Curado leprosos (Luc. 5:12-15),
o Acalmado uma tempestade (Mat. 8:23-27),
o Expulsado demônios (Mat. 8:28-34),
o Patrocinado a pesca maravilhosa. (Luc. 5:1-11).
 Os sinais e prodígios que Jesus realizara estavam certamente sendo comentados.
3. QUE JESUS QUIS DIZER COM "SEGUE-ME"?
 Que o pior e mais vil pecador convertido pode ser usado por Ele.
 Que no Reino dele há lugar para pessoas de todas as camadas sociais.
 Que ser discípulo requer uma decisão imediata. Jesus não deu tempo para pensar,
e Mateus atendeu imediatamente ao convite.
 Que para seguir Jesus devemos tê-lo como prioridade na nossa vida.
 Ter a disposição de deixar tudo por Ele:
o Posição social

o Bens materiais
o Comportamento inadequado
o Prática do pecado
CONCLUSÃO:
 Agora vamos fazer uma correlação entre Jesus e você:
 Hoje, Jesus vivo e ressurreto deseja fazer novos discípulos. Homens e mulheres,
jovens ou velhos, ricos ou pobres, intelectuais ou simples, pessoas corretas ou
aquelas que estão, de algum modo, envolvidas com práticas pecaminosas.
 Ele chama você, como estiver e onde estiver.
 Como Mateus, você tem ouvido sobre Cristo, seu poder, seus milagres e, mais ainda,
sobre seu amor e ressurreição.
 Como Mateus, você também sente que tudo o que você tem e faz não preenche o
seu coração.
 Como Mateus, você também deve tomar agora uma decisão: coloque Jesus como
prioridade em sua vida e siga-O.

